
JUMALAN KUTSU
TYÖELÄMÄÄN-
Pohjolan kansat näyttävät tietä

TERVETULOA

Kaksikielinen – tulkkaus suomeksi tai ruotsiksi.

26.-28. HUHTIKUUTA 2019 KOKKOLASSA

Pohjoismaiden yhteiskuntarakenteet ja innovaatiot ovat olleet maa-

ilmalle esikuvana. Kristillisyydellä on ollut tässä ratkaiseva vaikutus. 

Jumalan sana ja raamatullinen ihmiskuva ovat olleet perusta, jolle 

yhteiskuntamme on rakentunut. Jumala kutsuu Pohjolan kansoja vai-

kuttamaan maailmassa yhä edelleen. Siksi sinun työsi ja työpaikkasi on 

tärkeä. Se on alusta, jossa sinä saat palvella 

Jumalaa ja olla siunauksena muille. 

KENELLE?
Kaikille yksityisellä ja julkisella sektorilla työskenteleville, 

sekä opiskelijoille. 



Tervetuloa Kokkolaan, ICCC:n pohjoismaiseen 

konferenssiin. Kutsumme työ- ja liike-elämän 

kristittyjä kaikista Pohjoismaista yhteen etsi-

mään yhdessä Jumalan ratkaisuja tämän ajan 

mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Pohjolan kris-

tityillä on kutsu on olla valona työelämässä ja 

edelläkävijänä innovatiivisissa ratkaisuissa, jotka 

muuttavat maailmaa. 

Pohjoismaat ovat hyvin erityinen ryhmä kansoja 

maailman kansojen joukossa.  Yhdessä olem-

me vain noin 25 miljoonaa ihmistä, mutta silti 

edustamme maailman huippua lähes kaikilla 

kilpailu- ja hyvinvointimittareilla. Olemme kär-

jessä mm. vapaudessa, vauraudessa (BKT/hlö), 

tasa-arvossa, innovaatioissa, yhteiskunnan toi-

mivuudessa, koulutuksessa, terveydenhoidos-

sa. Risti kansojemme lipuissa muistuttaa meitä 

vahvasta kristillisestä perinteestä ja juurista, jolle 

hyvinvointimme on rakentunut. 

Uskon ja liike-elämän yhdistämisessä meillä on 

myös vahvat perinteet. Hans Nielsen Hauge 

Norjassa, Gnosjön ihme Ruotsissa ja lestadi-

olainen yrittäjyys Suomessa ovat esimerkkejä 

kristillisen herätyksen vaikutuksesta työ- ja liike- 

elämään ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. 

Monet Pyhän Hengen antamat keksinnöt ja rat-

kaisut ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisesti. 

Kaikesta menestyksestä huolimatta, näemme 

myös haasteita. Vahvat kristilliset arvomme ovat 

hyökkäyksen kohteena ja laittomuus valta alaa 

ihmisten sydämessä. Se, mikä on ennen ollut 

oikein halutaan nyt muuttaa vääräksi ja päin- 

vastoin. Tämä ei ole kuitenkaan Jumalan tahto. 

Jumala kutsuu meitä pitämään kiinni Hänen 

antamista arvoista ja vastaamaan totuudella 

ja rakkaudella vaikeisiinkin yhteiskunnan kysy-

myksiin. Uskomme, että on olemassa Jumalan 

KYLLÄ -ratkaisu kaikkiin kysymyksiin ja mei-

dät on kutsuttu toteuttamaan näitä ratkaisu-

ja rakkaudella ja Jumalan viisaudella, kuten 

Raamatun Daniel ja hänen kolme ystävään-

sä Babyloniassa tai Joosef Egyptissä. Jumala 

haluaa vahvistaa tämän kutsun meille työ- ja 

liike-elämän kristityille. 

Tulethan mukaan jakamaan kokemuksiasi, ver-

kottumaan ja vahvistumaan kutsussasi. Pohjo-

lan kansat näyttävät tietä!

Saku Pitkänen

ICCC Suomen puheenjohtaja

JUMALAN KUTSU
TYÖELÄMÄÄN-
Pohjolan kansat näyttävät tietä



OHJELMA:

Kaksikielinen – 
tulkkaus suomeksi tai ruotsiksi.

Perjantai

18.00 18.30  Ilmoittautuminen

18.30 20.00  Työelämään kutsuttu kansa

20.00 20.15  Kahvitauko

20.15 21.30  Verkostoituminen ja yhteyden luominen

Lauantai

8.30 9.30  Ovet avataan – ilmoittautuminen

9.30 10.45  Tulevaisuuden työ ja sen haasteet

10.45 11.15  Kahvitauko

11.15 12.30  Työelämä Pyhän Hengen johdatuksessa

12.30 13.45  Lounas

13.45 15.00  Pohjola näyttää tietä – Jumalan kutsu kansoillemme

15.00 15.45  Kahvitauko

15.45 17.00  Perinnön hoitaminen ja siunauksen vieminen 

   eteenpäin

17.00 19.00  Juhlaillallinen

19.00 21.00  Pohjola Jumalan sydämellä

Sunnuntai

Yhteinen jumalanpalvelus klo 10, Yläsali, Läntinen kirkkokatu 17, 2.krs

INFOA ICCC:sta

International Christian Chamber of Commerce - ICCC (Kansainvälinen Kris-

tillinen Kauppakamari) toimii 75 maassa ja haluaa vaikuttaa Jumalan valtakun-

nan ilmenemiseksi työ- ja elinkeinoelämässä.  www.iccc.net / www.iccc.fi
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PUHUJAT:

Fredrik Ekholm (Suomi)
Fredrik on kokenut rakennusalan yrittäjä ja toimii Vaasan 

Rakennuskorjaus Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Fredrik 

on ollut aiemmin ICCC Suomen puheenjohtaja sekä ICCC 

kansainvälisen hallituksen jäsen. Nykyisin hän on ICCC 

Suomen varapuheenjohtaja. Fredrik on Beninin ja Israelin 

kunniakonsuli. 

Saku Pitkänen (Suomi)

Saku työskentelee yritysjohdon konsulttina omassa yrityk-

sessään nimeltä New Zera Oy ja toimii lisäksi tuuliturbiineja 

valmistavan Oy Windside Production Ltd:n hallituksen 

puheenjohtaja. Saku on aiemmin työskennellyt myynnin ja 

markkinoinnin tehtävissä Unileverillä ja Mondelezilla sekä 

liikkeenjohdon konsulttina Business Finlandissa. Saku on 

myös Suomen ICCC:n hallituksen puheenjohtaja sekä 

ICCC:n kansainvälisen hallituksen jäsen. 

Antero Laukkanen (Suomi)

Antero Laukkanen on kristillisdemokraattien kansanedustaja, 

Espoon kaupunginvaltuutettu sekä sosiaalineuvos. Anterolla 

on kokemusta liike-elämästä ja hänellä on ollut useita yrityk-

siä ennen poliittista uraansa. Hän on myös toiminut esiru-

koilijana ja pastorina. Lukuisten muiden luottamustehtävien 

ohella Antero on ICCC Suomen hallituksen jäsen. 



Jan Sturesson (Ruotsi)
Jan työskentelee strateegisen johtamisen konsulttina uudes-

sa yrityksessään nimeltä RESTING – Advice from the future. 

Jan on aikaisemmin toiminut julkisen ja yksityisen sektorin 

vastuullisena kansainvälisenä partnerina PwC-yhtiössä, 

vastuualueinaan hallitukset ja kaupungit sekä kansainväliset 

organisaatiot kuten YK, EU, Nato ja Maailmanpankki. Sen 

lisäksi hän on World Economic Forumin jäsen sekä kirjoit-

tanut yli 15 kirjaa. Jan on ICCC:n kansainvälisen hallituksen 

puheenjohtaja. 

Torbjörn Erling (Ruotsi)

Torbjörn Erling on ICCC Ruotsin puheenjohtaja. Hän työs-

kentelee vuodesta 2018 kristillisen koulun rehtorina Mal-

mössä. Ennen tätä hän on työskennellyt 12 vuotta Ikean 

kansainvälisenä osastojohtajana, 6 vuotta lentoyhtiö SAS:n 

myynti- ja markkinointiosastolla, sekä 6 vuotta peruskoulun 

opettajana. Hän on myös vuodesta 2007 asti ollut aktiviinen 

rukousjärjestö Sverigebönenin johdossa ja toiminut viisi 

vuotta sen puheenjohtajana.

Rebecca Hansen (Norja)

Rebecca on työ- ja organisaatiopsykologian maisteri Oslon 

Yliopistosta. Hän on kolmen yrityksen perustaja ja osakas: 

Mestring & Event on boothcamp -yritys, VMConsulting on 

konsulttiyritys ja Yelpi toimii jakamistalouden alueella. Rebe-

cca on ICCC Norjan hallituksen jäsen ja Young Professionals 

johtaja sekä Norjassa että kansainvälisesti.  



26.-28. HUHTIKUUTA 2019 KOKKOLASSA

HOTELLIT LÄHELLÄ

Konferenssin vieraille on tehty sopimus kahden läheisen hotellin kanssa. Ilmoita varatessasi vara-

ustunnus ”ICCC Kokkola 2019” saadaksesi sopimushinnan. Huomioithan että majoitus varataan 

suoraan hotellista.

HUOM: Rajoitettu määrä huoneita. Hinnat voimassa 14.4.2019 saakka.

Sokos Hotel Kaarle

Kauppatori 4, 67100 Kokkola

Puh. +358 20 780 8900

S-posti: kaarle.kokkola@sokoshotels.fi 

Yhden hengen huone: 90 € /yö 

Kahden hengen huone: 105 € / yö (lisävuode 15 €)

Superior yhden hengen huone: 105 € / yö

Superior kahden hengen huone: 120 € / yö (lisävuode 15 €)

Hotel Kokkola

Rantakatu 14, 67100 Kokkola

Puh. +358 6 8241 000

S-posti: info@hotelkokkola.fi 

Yhden hengen huone: 79 € / yö

Kahden hengen huone: 89 € / yö (lisävuode 25 €)

Business comfort: 95 € / yö

Muita majoitusvaihtoehtoja voi hakea www.booking.com tai www.airbnb.com 

HINTA: 55€ viimeistään 18.4.2019 (myöhemmin 65 €)

PAIKKA: Kokkolan Kaupungintalo, Kauppatori 5

ILMOITTAUDU: www.iccc.fi Eräpäivä 18.4.2019 

Unohditko eräpäivän? – Ei hätää. 

Mahdut aina mukaan, mutta hinta on vähän korkeampi.

KYSYMYKSIÄ: puh. +358 44 4494 010 (Thomas Ahola)


